
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Infeksi di Rumah Sakit 

Infeksi di Rumah Sakit biasa disebut dengan infeksi nosokomial yang berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu “nosos” yang berarti penyakit dan “komeion” yang berarti rumah sakit. Jadi 

infeksi nosokomial mempunyai arti infeksi yang terjadi di rumah sakit (Hospital 

acquiered Infection). Infeksi nosokomial ini mempunyai angka kejadian yang cukup 

tinggi di rumah sakit seluruh dunia, yaitu sekitar 3-10 % (Utama,2006).  

 

Infeksi nosokomial terjadi karena adanya transmisi mikroba patogen yang bersumber dari 

lingkungan rumah sakit dan perangkatnya. Rumah sakit merupakan salah satu tempat 

dimana kita dapat menemukan mikroba patogen. Rumah sakit merupakan depot bagi 

berbagai macam panyakit yang berasal dari penderita maupun dari pengunjung yang 

bersifat karier. Kuman penyakit ini dapat hidup dan berkembang di lingkungan rumah 

sakit seperti udara, lantai, makanan, benda-benda medis ataupun non medis (Darmadi, 

2008).  
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Banyaknya mikroba patogen di rumah sakit disebabkan karena : 

1. Rumah sakit merupakan tempat perawatan segala macam jenis penyakit. 

2. Rumah sakit merupakan gudangnya mikroba patogen. 

3. Mikroba patogen yang ada umumnya telah kebal terhadap antibiotik. 

 

Bila sanitasi rumah sakit tidak terjamin dengan baik, maka semakin besar risiko 

terjadinya ancaman infeksi nosokomial pada penderita-penderita yang menjalani proses 

perawatan. Kesadaran akan resiko infeksi nosokomial di rumah sakit di Indonesia dirintis 

kira-kira dua dasawarsa terakhir. Rumah sakit yang menetapkan quality assurance telah 

memiliki panitia medik pengendalian infeksi nosokomial yang berfungsi untuk mencegah 

dan mengendalikan infeksi nosokomial (Darmadi, 2008). 

Akibat yang ditimbulkan oleh infeksi nosokomial cukup luas, baik untuk penderita dan 

untuk rumah sakit. Infeksi nosokomial yang terjadi pada penderita yang sedang dalam 

proses perawatan di rumah sakit merupakan beban tambahan secara fisik dan psikologis 

bagi pasien. Secara fisik, beban tersebut akan terasa lebih berat karena adanya penyakit 

tambahan di samping penyakit dasarnya sehingga lama hari perawatan semakin panjang. 

Secara psikologis demikian juga. Pasien-pasien yang menjalani rawat inap ini perlu 

dilindungi dan dijauhkan dari kemungkinan terjangkitnya infeksi nosokomial melalui 

sebuah kebijaksanaan rumah sakit (Utama, 2006). 
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Infeksi nosokomial menyangkut dua hal pokok, yaitu penderita yang sedang dalam proses 

asuhan keperawatan di rumah sakit dan adanya transmisi mikroba patogen ke penderita 

yang sedang dalam proses asuhan keperawatan tersebut. (Darmadi,2008) 

 

Suatu infeksi dapat dikatakan didapat dari rumah sakit apabila memiliki kriteria sebagai 

berikut (Darmadi, 2008 dan Utama, 2006) :  

1. Pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit tidak didapatkan tanda-tanda 

klinik dari infeksi tersebut.  

2. Pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit tidak sedang dalam masa inkubasi 

dari infeksi tersebut.  

3. Tanda-tanda klinik infeksi tersebut timbul sekurang-kurangnya setelah 3x24 jam 

sejak mulai perawatan. Secara umum, pasien yang masuk rumah sakit dan 

menunjukkan tanda infeksi kurang dari 72 jam menunjukkan bahwa masa inkubasi 

penyakit telah terjadi sebelum pasien masuk rumah sakit (infeksi bukan berasal dari 

rumah sakit).  

4. Infeksi tersebut bukan merupakan sisa atau residual dari infeksi sebelumnya.  

5. Bila saat mulai dirawat di rumah sakit sudah ada tanda-tanda infeksi, dan terbukti 

infeksi tersebut didapat penderita ketika dirawat di rumah sakit yang sama pada 

waktu yang lalu, serta belum pernah dilaporkan sebagai infeksi nosokmial. 

6. Penderita yang sedang dalam proses asuhan keperawatan di rumah sakit dan 

kemudian menderita keracunan makanan dengan penyebab bukan produk bakteri 

tidak termasuk infeksi nosokomial. 
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7. Untuk penderita yang telah keluar dari rumah sakit dan kemudian timbul tanda-tanda 

infeksi, dapat digolongkan sebagai infeksi nosokomial apabila infeksi tersebut dapat 

dibuktikan berasal dari rumah sakit. 

8. Infeksi yang terjadi pada petugas pelayanan medis serta keluarga / pengunjung tidak 

termasuk infeksi nosokomial. 

 

Mikroba patogen yang menimbulkan infeksi nosokomial akan masuk ke penjamu melalui 

port d’entrée dan setelah melewati masa inkubasi akan timbul reaksi sistemik pada 

penderita berupa manifestasi klinik ataupun laboratorium. Bakteremia merupakan respon 

sistemik penderita terhadap infeksi, di mana mikroba atau toksinnya berada di dalam 

aliran darah dan menimbulkan reaksi sistemik berupa reaksi inflamasi. Proses inflamasi 

dapat berlanjut hingga menimbulkan sepsis. Berbagai faktor luar (faktor ekstrinsik) dapat  

digambarkan sebagai berikut : (Darmadi,2008) 

 

 

Gambar 3.  Faktor eksterinsik terjadinya infeksi nosokomial (Darmadi, 2008) 
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Menurut Darmadi (2008) dan Trilla (2005) selain faktor ekstrinsik yang telah dijabarkan, 

terdapat faktor-faktor lain yang juga berperan memberi peluang timbulnya infeksi 

nosokomial, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Faktor-faktor yang ada pada diri penderita (faktor intrinsik) seperti umur, jenis 

kelamin, kondisi umum penderita, risiko terapi, atau adanya penyakit lain yang 

menyertai penyakit dasar (multipatologi) beserta komplikasinya. Faktor-faktor ini 

merupakan presdiposisi.  

2.  Faktor keperawatan seperti lamanya hari perawatan, menurunnya standard 

pelayanan perawatan, serta padatnya penderita dalam satu ruangan.  

3. Faktor mikroba patogen seperti tingkat kemampuan invasi serta tingkat kemampuan 

merusak jaringan, lamanya pemaparan antara sumber penularan (reservoir) dengan 

penderita.  

Berikut gambaran faktor-faktor yang berpengaruh pada terjadinya infeksi 

nosokomial:
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Gambar 4. Berbagai faktor yang mempengaruhi infeksi nosokomial (Darmadi, 2008) 

 

Mikroba patogen agar dapat menimbulkan penyakit infeksi harus bertemu penjamu yang 

rentan dan melalui tiga tahap. Tahap pertama mikroba patogen bergerak menuju ke 

penjamu / penderita dengan mekanisme penyebaran (mode of transmission) terdiri dari 

penularan langsung dan tidak langsung (Darmadi, 2008).  
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Penularan langsung : melalui droplet nuclei yang berasal dari petugas, keluarga / 

pengunjung, dan penderita lainnya. Kemungkinan lain berupa darah saat transfusi darah. 

(Darmadi, 2008) 

 

Penularan tidak langsung : vehicle-borne yatu penyebaran / penularan mikroba patogen 

melalui benda-benda mati seperti peralatan medis, bahan-bahan / material medis, atau 

peralatan lainnya. Tindakan invasif seperti pemasangan kateter, vena pungsi, tindakan 

pembedahan, proses dan tindakan medis lain berisiko untuk terjadinya infeksi 

nosokomial.  (Darmadi, 2008) 

 

Tahap kedua adalah upaya dari mikroba patogen untuk menginvasi ke jaringan / organ 

penjamu (pasien) dengan cara mencari akses masuk (port d’entrée) seperti adanya 

kerusakan / lesi kulit atau mukosa dari rongga hidung, mulut, orifisium uretra, dan 

sebagainya.  (Darmadi,2008) 

 

Tahap ketiga adalah mikroba patogen berkembang biak (melakukan multiplikasi) disertai 

dengan tindakan destruktif terhadap jaringan, walaupun ada upaya perlawanan dari 

penjamu. Akibatnya terjadilah reaksi infeksi yang mengakibatkan perubahan morfologis 

dan gangguan fisiologis jaringan.(Darmadi,2008) 

 

Reaksi infeksi yang terjadi pada penjamu disebabkan adanya sifat spesifik dari mikroba 

patogen tersebut, yaitu (Darmadi, 2008) dan (Pratiwi, 2008) :  
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1. Infektivitas yaitu kemampuan mikroba patogen untuk menginvasi yang merupakan 

langkah awal melakukan serangan ke penjamu melalui akses masuk yang tepat dan 

selanjutnya mencari jaringan yang cocok untuk melakukan multiplikasi.  

2. Virulensi yaitu langkah mikroba patogen untuk melakukan tindakan desturktif 

terhadap jaringan dengan cara menggunakan enzim perusaknya, sehingga 

menentukan luasnya kerusakan jaringan.  

3. Antigenisitas yaitu kemampuan mikroba patogen merangsang timbulnya mekanisme 

pertahanan imun melalui terbentuknya antibodi.  

4. Toksigenisitas yaitu kemampuan mikroba patogen dalam menghasilkan toksin yang 

sangat berpengaruh terhadap perjalanan penyakit.  

5. Patogenisitas yaitu gabungan dari sifat infektivitas, virulensi, antigenisitas serta 

toksigenitas mikroba patogen yang dinilai sebagai derajat keganasan mikroba 

patogen atau respon tubuh terhadap masuknya mikroba patogen ini.  

 

Manifestasi klinis yang timbul dapat berupa gejala  seperti demam, merasa lemah, dan 

malaise, penurunan nafsu makan, dan sebagainya. Manifestasi khusus timbul berdasarkan 

organ yang terserang. (Pratiwi,2008) 

 

B. Mikroorganisme di dalam Air 

Air merupakan komponen esensial bagi kehidupan jasad hidup. Akan tetapi dapat juga 

merupakan suatu substansia yang membawa malapetaka, karena air dapat membawa 

mikroorganisme patogen dan zat-zat kimia yang bersifat racun (Tarigan, 1988). 
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Faktor-faktor biotis (dalam hal ini mikroba) yang terdapat di dalam air, menurut 

Suriawiria (1996) terdiri dari: 

1.Bakteri 

2.Fungi (jamur) 

3.Mikroalga 

4.Protozoa 

5.Virus 

Menurut Dwidjoseputro (1989), air tanah mangandung zat-zat anorganik maupun zat-zat 

organik yang merupakan tempat yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan 

mikroorganisme (kehidupan mikroorganisme). Mikroorganisme  yang autotrof 

merupakan penghuni pertama dalam air yang mangandung zat-zat anorganik. Sel-sel  

yang  mati merupakan bahan organik yang memungkinkan kehidupan mikroorganisme 

yang heterotrof. Temperatur  juga ikut menentukan populasi mikroorganisme di dalam 

air.  Pada  temperature sekitar 30
o
C merupakan temperatur yang baik bagi kehidupan 

bakteri pathogen yang berasal dari hewan maupun manusia. Sinar matahari (terutama 

sinar ultraviolet) memang dapat mematikan bakteri, akan tetapi daya tembus sinar 

ultraviolet ke dalam air tidak maksimal. Air yang berarus deras kurang baik bagi 

kehidupan bakteri. Hal ini berkaitan dengan tidak maksimalnya perkembangbiakan 

bakteri, karena kebanyakan bakteri memerlukan media/substrat yang tenang untuk 

perkembangbiakannya (Dwijoseputro, 1989). 

 

Air sumur pada umumnya lebih bersih daripada air permukaan, karena air yang 

merembes ke dalam tanah itu telah difiltrasi oleh lapisan tanah yang dilewatinya, namun 
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kebersihan air secara kasat mata belum tentu mengindikasikan terbebasnya air tersebut 

dari kontaminasi bakteri, kebersihan dan kontaminasi bakteri pada air sumur sangat 

berkaitan erat dengan lingkungan sekitar sumur (Nurdin, 2007). Temperature yang 

optimum sepanjang tahun di Indonesia ini menyebabkan air di alam terbuka selalu 

mengandung mikroorganisme 

 

Kandungan  mikroorganisme dalam air alami sangat berbeda tergantung pada lokasi dan 

waktu. Apabila air merembes dan meresap mealalui tanah akan membawa sebagian 

mikroorganisme bagian tanah yang lebih dalam. Air tanah pada umumnya paling sedikit 

mengandung mikroorganisme dan air tanah yang terdapat pada bagian yang dalam sekali 

hampir  tidak  mengandung  mikroorganisme. Sebaliknya air permukaan sering banyak 

mengandung mikroorganisme yang berasal  dari tanah dan dari organisme yang terdapat 

di danau-danau dan sungai-sungai. Kehadiran mikroba didalam air akan mendatangkan 

keuntungan dan kerugian (Dwijoseputro, 1989). 

 

Mikroorganisme Patogen yang dapat Mengkontaminasi Air 

 

Mikroorganisme patogen dalam air dapat masuk ke dalam tubuh dengan perantaraan air 

minum atau infeksi pada luka yang terbuka. Mikroorganisme  ini umumnya tumbuh 

dengan baik di dalam saluran pencernaan dan keluar bersama feses, bakteri ini disebut 

bakteri coliform (Tarigan, 1988). Adanya hubungan antara tinja dengan coliform, maka 

bakteri ini dijadikan indikator alami kehadiran materi fekal.  Artinya, jika pada suatu 

substrat atau benda didapatkan bakteri ini maka langsung ataupun tidak langsung substrat 
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atau benda tersebut sudah dikenal atau dicemari oleh materi fekal. Selain itu dijelaskan 

pula bahwa ada kesamaan sifat dan kehidupan antara bakteri coliform dengan bakteri lain 

penyebab penyakit perut, tifus, paratifus, disentri dan kolera. Oleh karena itu kehadiran 

bakteri coliform dalam jumlah tertentu didalam suatu substrat ataupun benda, misalnya 

air dan bahan makanan sudah merupakan indikator kehadiran bakteri penyakit lainnya. 

(Bergey,2000) 

 

Menurut Supardi dan Sukamto (1999), bakteri coliform dapat dibedakan menjadi dua 

bagian, yaitu. 

a)Coliform fekal, misalnya E. coli, merupakan bakteri yang berasal dari kotoran hewan 

atau manusia. 

b)Coliform non-fekal, misalnya E. aeroginosa, biasanya ditemukan pada hewan atau 

tanaman yang telah mati. 

 

Bakteri E. coli memiliki kemampuan untuk memfermentasikan kaldu laktosa pada 

temperatur 37° Celcius dengan membentuk asam dan dan gas dalam waktu 48 jam. Sejak 

diketahui bahwa  E. coli tersebar dalam semua individu, analisis bakterialogis terhadap 

air minum ditunjukkan dengan kehadiran bakteri tersebut. Walaupun adanya bakteri 

tersebut tidak dapat memastikan adanya bakteri patogen secara langsung, namun dari 

hasil yang didapat memberikan kesimpulan bahwa E. Coli dalam junlah tertentu dalam 

air dapat digunakan sebagai indikator adanya bakteri yang patogen. (Feng,2002) 
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Aerobacter dan Klebsiela yang biasa disebut golongan perantara, memiliki sifat Coli, dan 

lebih banyak didapatkan dalam habitat tanah dan air daripada dalam usus, sehingga 

disebut “nonfekal” dan umumnya tidak patogen. Pencemaran bakteri fekal tidak 

dikehendaki, baik dari segi estetika, sanitasi, maupun kemungkinan terjadinya infeksi 

yang berbahaya. Jika dalam 100 ml air minum terdapat 500 bakteri Coli, mungkin terjadi 

penyakit gastroenteritis yang segera dapat mengalahkan mekanisme pertahanan tubuh, 

sehingga dapat tinggal dalam blander (cystitis) dan pelvis (pyelitis), ginjal dan hati. 

(Wahjono,2007) 

 

Beberapa macam mikroorganisme patogen yang mengkontaminasi air, antara lain: 

1. Salmonella typhi, adalah bakteri gram negatif berbentuk batang, tidak membentuk 

spora namun bersifat patogen, baik pada manusia ataupun hewan. Dapat 

menyebabkan demam typhoid. Sebenarnya penyakit demam typoid dapat 

dipindahkan dengan perantara makanan yang terkontaminasi dan dengan kontak 

langsung dengan si penderita. Namun yang paling umum sebagai fakta penyebab 

adalah air. Air dapat terkontaminasi oleh bakteri ini karena kesalahan metode 

pemurnian air atau kontaminasi silang antara pipa air dengan saluran air limbah 

(Tarigan, 1988). 

2. Clostridium prefringens adalah bakteri gram positif pembentuk spora yang sering 

ditemukan dalam usus manusia, tetapi kadang-kadang juga ditemukan di luar usus 

manusia seperti tanah, debu, lingkungan dan sebagainya. (Allen,2003) 

3. Escherichia coli adalah bakteri gram negatif berbentuk batang yang tidak 

membentuk spora dan merupakan flora normal di dalam usus. E.coli termasuk 
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bakteri komensal yang umumnya bukan patogen penyebab penyakit namun bilamana 

jumlahnya melampaui normal maka dapat pula menyebabkan penyakit.  E. Coli 

merupakan salah satu bakteri coliform. (Feng,2002) 

4. .Leptospira merupakan bakteri berbentuk spiral dan lentur yang merupakan penyebab 

penyakit leptosporosis. Penyakit ini merupakan penyakit zoonosis atau penyakit 

hewan yang bisa berpindah ke manusia. Pada umumnya penyebaran bakteri ini 

adalah pada saat banjir. (Brooks,2008) 

5. Shigella dysentriae adalah basil gram negatif, tidak bergerak. Bakteri ini 

menyebabkan penyakit disentri . Spesies lain seperti S. Sonnei dan S. Paradysentriae 

juga menyebabkan penyakit disentri (Dwijoseputro, 1989). 

6. Vibrio cholerra adalah bakteri yang berbentuk agak melengkung, gram negatif dan 

monotrik. Bakteri ini menyebabkan penyakit kolera yang endemis di indonesia dan 

sewaktu-waktu berjangkit serta memakan banyak korban (Dwijoseputro, 1989) 

 

Mikroorganisme Indikator 

Mikroorganisme indikator adalah sekelompok mikroorganisme yang digunakan sebagai 

petunjuk kualitas air.  Mikroorganisme indikator telah digunakan untuk mendeteksi dan 

menghitung kontaminasi tinja di air, makanan, dan sampel lainnya.  Untuk digunakan 

sebagai mikroorganisme indikator, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh mikroorganisme tersebut, kendati demikian, persyaratan ini tidak mutlak untuk 

dipenuhi seluruhnya, tergantung kondisi yang ada (Saefumillah,2003).  Syaratnya antara 

lain: 

 Dapat digunakan untuk berbagai jenis air 
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 Mikroorganisme harus muncul bila patogen enterik dan sumber polusi muncul 

 Tidak ada di air yang terpolusi 

 Mudah diisolasi, murah, mudah diidentifikasi, dan mudah dihitung 

 Lebih banyak jumlahnya dan lebih tahan dibanding patogen 

 Bukan merupakan patogen 

 Tidak berkembang biak di air 

 Merespon perlakuan dan kondisi lingkungan 

 Kepadatan indikator harus berkaitan langsung dengan derajat polusi 

 Menjadi bagian dari mikroflora dalam saluran pencernaan hewan berdarah panas 

Mikroorganisme indikator dapat dibedakan menjadi indikator bakteri, indikator virus, dan 

indikator protozoa. (Suriawiria,1996) 

1. Indikator Bakteri 

Terdapat lima bakteri yang umum digunakan sebagai indikator: 

a. Coliform 

Coliform tidak termasuk dalam taksonomi bakteri namun hanya istilah untuk 

menyebutkan kelompok mikroorganisme yang berada di air. Ciri-ciri bakteri 

coliform adalah gram negatif, berbentuk batang, merupakan anaerob fakultatif yang 

dapat memfermentasikan laktosa dengan pembentukkan asam dan gas pada suhu 

35 °C selama 24-48 jam. Memiliki enzim tambahan yaitu sitokrom oksidase dan 

beta-galaktosidase. Coliform dapat ditemukan di saluran pencemaran hewan, tanah, 

atau secara alami pada sampel lingkungan. (Madigan,2009) 
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Pada keadaan normal, coliform terdapat di air dalam jumlah standar dan dapat 

diukur, namun bila terjadi pencemaran air, jumlah coliform akan menjadi banyak 

dan dapat melebihi jumlah bakteri patogen lain. Oleh karena itu, coliform dapat 

digunakan sebagai indikator pencemaran air. Jika terdapat bakteri coliform dalam 

air, belum tentu bakteri patogen juga ada di air tersebut, namun jika bakteri 

coliform terdapat dalam jumlah besar maka perlu diperiksa kembali keberadaan 

bakteri patogen lain. (Madigan,2009) 

 

b. Coliform tinja 

Digunakan untuk mendeteksi pencemaran tinja. Merupakan 

bakteri termotoleran yang dapat beradaptasi dengan cara stabilisasi protein pada 

suhu di saluran pencernaan. Coliform tinja dapat melakukan fermentasi dengan 

menghasilkan asam dan gas pada suhu 44.5 °C. Coliform tinja memiliki korelasi 

yang kuat dengan pencemaran tinja hewan berdarah panas. Untuk 

mendeteksi E.coli pada coliform tinja secara lebih spesifik dapat digunakan enzim 

MUG yang akan berpendar dengan sinar UV. (Madigan,2009) 

 

c. Streptococcus Tinja – Enterococcus 

Merupakan mikrobiota pada manusia dan hewan. Contoh Streptococcus pada 

manusia adalah S. faecalis dan S. Faecium (Brooks,2008) 
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d. Clostridium 

Merupakan mikrobiota pada hewan berdarah panas dan limbah. Sifatnya lebih 

stabil dibanding patogen dan memiliki spora sehingga dapat digunakan untuk 

mendeteksi polusi yang terjadi di waktu lampau. (Allen,2003) 

 

e. Pseudomonas 

Digunakan sebagai indikator kolam renang selain Staphylococcus aureus. Memiliki 

sifat tahan terhadap desinfeksi kimiawi. Berpigmen pyocyanin dan dapat berpendar. 

(Brooks,2008) 

 

f. Bacteroides sp. dan Bifidobacteria sp. 

Banyak ditemukan di feses 100 kali dibanding yang lain. Kedua bakteri ini sulit 

dideteksi karena bersifat sangat anaerob dan dapat musnah bila terkena oksigen, 

sehingga untuk mendeteksi perlu kondisi yang sangat anaerob pula. Beberapa 

jenis Bacteroides spesifik pada manusia. (Brooks,2008) 

 

2. Indikator Protozoa 

Sesungguhnya tidak ada indikator yang berlaku secara universal bagi parasit protozoa. 

Indikator bergantung pada sumber air yang dugunakan pada suatu daerah tertentu. 

Contoh yang telah diidentifikasi adalah indikasi menggunakan spora Clostridium dan 

bakteri aerob termostabil. (Madigan,2009) 
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Mikroorganisme yang menjadi indikator makanan merupakan kelompok bakteri yang 

keberadaannya di makanan di atas batasan jumlah tertentu, yang dapat menjadi 

indikator suatu kondisi yang terekspos yang dapat mengintroduksi organisme 

berbahaya dan menyebabkan proliferasi spesies patogen ataupun toksigen. Misalnya E. 

coli tipe I, coliform dan fekal streptococci digunakan sebagai indikator penanganan 

pangan secara tidak higienis, termasuk keberadaan patogen tertentu. Mikroorganisme 

indikator ini sering digunakan sebagai indaktor kualitas mikrobiologi pada pangan dan 

air. (Supardi dkk,1999) 

 

Kualitas Air 

 

Pengadaan air bersih untuk kepentingan rumah tangga harus memenuhi persyaratan yang 

sudah ditentukan sesuai peraturan Internasional (WHO dan APHA). Kualitas air bersih di 

Indonesia sendiri harus memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam peraturan Menteri 

Kesehatan RI No. 173/Men. Kes/Per/VIII/77. Menurut Suriawiria (1985), kualitas tesebut 

menyangkut: 

1. Kualitas Fisik, meliputi kekeruhan, temperatur, warna, bau, dan rasa. 

2. Kualitas Kimia, yaitu yang berhubungan dengan adanya ion-ion senyawa ataupun 

logam yang membahayakan dan pestisida. 

3. Kualitas Biologi yaitu berhubungan dengan kehadiran mikroba patogen 

(penyebab penyakit), pencemar, dan penghasil toksin. 
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Kandungan bakteri E. Coli dalam air berdasarkan ketentuan WHO dalam Dwijoseputro 

(1989), dalam hal jumlah maksimum yang diperkenankan per 100 ml adalah 1000, air 

untuk kolam renang 200, dan air minum 1. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air secara 

biologis ditentukan oleh kehadiran bakteri E. Coli di dalamnya. Sumur merupakan salah 

satu penampungan air yang utama bagi penduduk perkampungan. Dengan demikian air 

dalam sumur tersebut harus memenuhi syarat air yang baik untuk dikonsumsi. Agar air 

dalam sumur tersebut berkualitas baik maka sebaiknya jarak sumur dan septictank kurang 

lebih 10 meter. Menurut Setyawati (2007) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

kandungan bakteri yang terdapat dalam air sumur dipengaruhi oleh konstruksi sumur, 

aktivitas domestik sekitar sumur, cara penggunaan sumur, dan pemeliharan sumur. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut konstruksi sumur paling berpengaruh terhadap 

kandungan bakteri di dalam air sumur. 

 

C. Analisis Mikrobiologi Air 

 

Permukaan air yang kelihatannya jernih dan bersih, belum tentu air tersebut bebas dari 

kontaminan. Bisa saja air ini terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen yang dapat 

membahayakan kesehatan manusia. Mikroorganisme kontaminan tersebut dapat dideteksi 

dengan menggunakan metode-metode laboratorium. Pengujian macam-macam 

mikroorganisme patogen dalam air minum tidaklah praktis (langsung). (Blodgett,2006) 
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Analisis yang digunakan dalam pemeriksaan mikrobiologi antara lain: (Blodgett,2006) 

A. Total Count 

 

Total count bakteri, ditentukan berdasarkan penanaman bahan dalam jumlah dan 

pengenceran tertentu ke dalam media yang umum untuk bakteri. Setelah 

diinkubasikan pada suhu kamar selama waktu maksimal 4 x 24 jam, dilakukan 

perhitungan koloni. Total count fungi, dilakukan dengan metode yang sama kecuali 

suhu inkubasi 28 ± 1
o
C. Pada permukaan media pertumbuhan untuk fungi 

ditambahkan asam laktat 3% sebelum memasukkan sampel untuk mencegah 

pertumbuhan bakteri. 

 

B. Penentuan Nilai IPB (Indeks Pencemar Biologis) 

 

Makin tinggi nilai IPB, maka makin tinggi kemungkinan deteriosasi/korosi materi di 

dalam sistem pabrik (logam-logam yagn mengandung Fe dan S) ataupun terhadap 

kemungkinan adanya kontaminasi badan air oleh organisme patogen. 

 

C. Perhitungan Nilai Total Coliform 

 

Coliform total ditentukan dengan teknik MPN (Most Probable Number) atau JPT 

(Jumlah Perkiraan Terdekat) dan dengan metode penyaring membran. MPN 

merupakan metode penentuan jumlah bakteri yang tumbuh pada pengenceran 

beberapa seri tabung dengan tabel MPN coliform. Metode MPN ini lebih baik bila 
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dibandingkan dengan metode hitung cawan, karena lebih sensitif dan dapat 

mendeteksi coliform dalam jumlah yang sangat rendah di dalam sampel air (Supardi 

dan Sukamto, 1999). Uji kualitas coliform terdiri dari tiga tahap, yaitu:  

(1) Uji pendugaan, 

(2) Uji penegasan,  

(3) Uji lengkap.  

Menurut fardiaz (1993), uji kualitas coliform tidak harus dilakukan secara lengkap 

seperti di atas. Hal ini tergantung dari berbagai faktor, seperti waktu, mutu, sampel 

yang diuji, biaya, tujuan analisis, dam faktor-faktor lainnya. 

 

Metode MPN ini menggunakan medium cair di dalam tabung reaksi, yang 

perhitungannya dilakukan berdasarkan jumlah tabung yang positif setelah diinkubasi 

pada suhu dan waktu tertentu. Pengamatan tabung positif dapat dilihat dengan 

mengamati timbulnya kekeruhan atau terbentuknya gas pada tabung Durham untuk 

mikroba pembentuk gas, seperti E. coli. Metode MPN ini biasanya dilakukan untuk 

menghitung jumlah mikroba di dalam sampel cair, dapat pula dilakukan untuk 

menghitung jumlah mikroba untuk sampel yang bentuknya padat, dengan terlebih 

dahulu membuat suspensi 1:10 dari sampel tersebut (Siswandi, 2000).Perhitungan 

jumlah bakteri coliform dilakukan dengan rumus : 

MPN mikroba = Nilai MPN X 1/pengenceran tabung di tengah. 
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D. Penyebaran Penyakit melalui Air 

Penyakit dapat menular dan menyebar secara langsung maupun tidak langsung melalui 

air. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air disebut water borne disease atau water 

related disease. (Darmadi,2008) 

 

Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan air dapat dibagi kedalam empat kelompok 

menurut cara penularannya yaitu (Darmadi,2008): 

a. Water borne mechanism 

Kuman patogen yang berada dalam air dapat menyebabkan penyakit pada manusia, 

ditularkan melalui mulut atau sistem pencernaan. Contoh: kolera, tifoid, hepatitis 

virus, disentri basiler dan poliomielitis. 

b.  Water washed mechanism 

Jenis penyakit water washed mechanism yang berkaitan dengan kebersihan individu 

dan umumnya dapat berupa: 

1. Infeksi melalui alat pencernaan, seperti diare pada anak-anak. 

2. Infeksi melalui kulit dan mata, seperti skabies dan trakoma 

3. Penyakit melalui gigitan binatang pengerat, seperti leptospirosis. 

 

c. Water based mechanism 

jenis penyakit dengan agen penyakit yang menjalani sebagian siklus hidupnya di 

dalam tubuh vektor  atau sebagai pejamu intermediate yang hidup di dalam air. 

Contoh: skistosomiasis, Dranculuc medinensis 
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d. Water related insect vector mechanism 

Jenis penyakit yang ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak di 

dalam air. Contoh: filariasis, dengue, malaria, demam kuning (yellow fever). 

 


